
2022וקיימותסביבהתקציבימיצוי

סילבוס
*ייתכנו שינויים

השתתפות בקורס מקנה תעודת השתתפות מטעם מרכז השלטון המקומי

פרונטלימפגש09:00-15:15|09.3.22|1מפגש

אילנית דהאן גדש, ראש מינהל הדרכה, מש"מ, וורד זיסו כהן, מרכזדברי ברכה
השל לקיימות

קולות קוראים וחיסכון במשאבים בסיוע
המשרד להגנת הסביבה 

שרון פלוטניצקי – ראש אגף שלטון מקומי במשרד להגנת
הסביבה

כלים טכנולוגיים לאיתור מקורות מימון
ממשלתי

דורית חיזי, מנכ"לית הסדנה לידע ציבורי

טל פלד, יועצת לתכנון בר קיימא ואנרגיה ביחידת אדריכל העיר,פרקטיקה באיתור וסינון קולות קוראים
מנהל ההנדסה, תל אביב

ורד זיסו-כהןלמידת עמיתים

פרונטלימפגש09:00-15:15|23.3.22|2מפגש

חינוך סביבתי וחינוך לקיימות ברשויות
המקומיות

חגית גפן, מנהלת הרשת הירוקה

.ISREDוסביבה,אנרגיהתחוםראשקמחי,שריתהוריזון יורופ

ד"ר אורלי רונן רותם, מייסדת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית,קיימות רחבה ככלי אסטרטגי ברשות 
בית הספר פורטר באוניברסיטת תל אביב

ורד זיסו-כהןלמידת עמיתים

מקווןמפגש09:00-15:15|30.03.22|3מפגש

מנהל יחידה סביבתית אילת אילותאסף אדמון,חקר מקרה אילת אילות

סימביוזה תעשייתית כמנוע להתייעלות
בהוצאות על פסולת ברשות המקומית

יועצת לקיימות אסטרטגית בפרויקטהילה ליאו-שפירא,
הסימביוזה התעשייתית,  חברת אביב ייעוץ עסקי

תקציבי תשתית תחבורה מקיימת ברשויות
המקומיות

מינהלמנהל אגף רשויות מקומיות, משרד התחבורה,,גיל קרומר
תשתיות.



משרד הכלכלה- על ק"ק עתידיים והלוואות
בערבות המדינה לפרוייקטים לחיסכון אנרגטי

איתי יחזקאלי, לשעבר כלכלן ראשי ומנהל מסלולים ירוקים

למידת עמיתים - חקרי מקרה משתתפים/ות -
מילוי קול קורא חינוך וקהילה

ורד זיסו-כהן, עינב דוניץ, רכזת חינוך מחוז דרום, המשרד להגנת
הסביבה, מירב יגר איגוד ערים אשדוד.

מקווןמפגש09:00-15:15|06.04.22|4מפגש

אייל שוורצמן, סמנכ"ל תחום בינוי בחברה למשק וכלכלהיתרונות כלכליים בהתקשרות דרך משכ"ל
(משכ"ל)

דוד רוטר, מנהל תחום פיתוח ידע, הרשות הממשלתית להתחדשותכלים ממשלתיים להתחדשות עירונית
עירונית

דרכים לעידוד בניה ירוקה ותכנון מקיים ברשות
בהקשר למיצוי משאבים

ILGBCירוקה,בניהמחלקתמנהלתהרץ,נגה
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

משאבי סביבה וקיימות במשרד הפנים עם דגש
על אשכולות

שגיא גנות, מנהל תחום פיתוח אזורי, אגף פיתוח אזוריות, משרד
הפנים

מינוף מגזר שלישי ומשילות משתפת ברמה
המקומית

רון ברקאי, מנכ"ל מנהיגות אזרחית

ורד זיסו-כהןלמידת עמיתים

פרונטלימפגש09:00-15:15|28.4.22|5מפגש

ערוצי תקציב וכלים למימושו בפרויקטים של
התייעלות באנרגיה ואנרגיה מתחדשת

ד"ר טל גולדרט, מנהלת תכנית משא"ב ורוני וולף, אגף שימור
אנרגיה, משרד האנרגיה

מתמחה,265הלאומיהמיזםמובילהיועצתשמלץ,אורטל המיזם הלאומי – ישראל דיגיטלית
בניהול ידע ברשויות מקומיות

ורד זיסו-כהןלימוד עמיתים,  סיכום וחלוקת תעודות


